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Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a jedy podle § 383 trestního zákoníku  

 

Téma diplomové práce o rozsahu 68 stran vlastního textu je neobyčejně aktuální. 

Zvyšování spotřeby drog, šíření nedovoleného nakládání s nimi včetně rozšíření 

organizovaného zločinu, zneužívání drog ve společnosti a negativní zdravotní, sociální, 

sociologické a kriminologické souvislosti představují jeden ze současných globálních 

problémů lidstva. Drogový problém se neomezuje jen na území některé země, ale objevuje se 

v různých zemích a každá země je konfrontována s identickými otázkami. 

Diplomová práce má logickou osnovu: Po úvodu a uvedení do problematiky diplomantka 

charakterizuje vývoj drogové scény na území České republiky. Druhá kapitola popisuje 

evropskou a mezinárodní právní úpravu nakládání s návykovými látkami; na tyto kapitoly 

organicky navazuje kapitola třetí, rozebírající platnou právní úpravu jednoho z drogových 

deliktů, a sice trestného činu podle § 283 tr. zák. Rozbor platné právní úpravy pokračuje i 

v následující čtvrté kapitole, ve které autor rozebírá povahu tohoto trestného činu. Pátá 

kapitola je zaměřena juristicky i kriminologicky a autor v ní hledá odpověď na otázku 

minimálního množství drogy potřebného pro případnou trestnost podle trestního zákoníku. V 

závěru páté kapitoly a potom ještě v samostatném „Závěru“ autor publikuje i své návrhy ke 

zdokonalení platné právní úpravy. Škoda, že autor více nepléduje pro prohloubení 

preventivních opatření, mezi které nepochybně náleží mimotrestní  omezení dostupnosti léků, 

ze kterých se drogy vyrábí, a rozšíření péče o drogově závislé. 

Práce je vypracována na podkladě dostatečného standardního počtu odborných literárních 

pramenů, které diplomant rozděluje na monografie, komentářovou literaturu, učebnice, 

kapitoly v odborných publikacích, odborné články, důvodové zprávy, online zdroje a další 

prameny, s kterými autor správně pracuje. Správně a v dostatečné míře používá judikaturu i 

internetové zdroje.  

Práce prošla pečlivou technickou redakcí. 

K této otázce by bylo vhodné vyjádřit se při ústní obhajobě.  

Práce je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu, kterou doporučuji zaměřit na 

rozbor okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby u trestného činu nedovolené výroby 

a jiného nakládání s omamnými a pszchotropními látkami a jedy podle § 283 tr. zák. 



 

Diplomovou práci hodnotím: velmi dobře  

 

 

 

 

 

V Praze  18. dubna 2017                                                prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

 


